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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

 modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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                                                                                Aprobat 

                                                              prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal 

nr. 1163/1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 356 din 3 august 

2020) de către domnul Vladimir Bolea, deputat în Parlament, și comunică 

următoarele. 

În conformitate cu nota informativă, proiectul de lege este în concordanță 

cu inițiativa legislativă nr. 277 din 26 iunie 2020, ce prevede implementarea 

procedurii taxării inverse pentru subiecții impozabili cu TVA care livrează 

cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr.  

Potrivit autorului, proiectul de lege prevede extinderea mecanismului 

existent de restituire a TVA pentru subiecții impozabili menționați, având drept 

scop stimularea dezvoltării sectorului agricol, diminuarea considerabilă a 

evaziunii fiscale și susținerea creșterii economice în general.  

În acest context, evidențiem că în cadrul ședinței Grupului de lucru 

responsabil de implicațiile TVA în agricultură, instituit prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 34/2020, care a avut loc la data de 13 august 2020, a fost supus 

discuției proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997, 

înaintat prin inițiativa legislativă nr. 277 din 26 iunie 2020. 

Astfel, conform opiniilor expuse de către participanții în cadrul ședinței 

menționate se constată că abordarea propusă prin intermediul proiectului de lege 

este una complexă și implică necesitatea realizării unor analize comprehensive, 

în comun cu toate părțile interesate, în contextul în care ar implica o modificare 

profundă și conceptuală a sistemului actual de impunere cu TVA a livrărilor 

impozabile. 

Prin urmare, în vederea asigurării unei abordări ample a subiectului vizat 

și în scopul adoptării unor decizii optime de îmbunătățire a normelor privind 

aplicarea regimului TVA în agricultură, se consideră judicios implementarea 

mecanismului propus doar după soluționarea, în mod treptat, a constrângerii 

actuale ce vizează diminuarea sumei TVA acumulate în cont a producătorilor 

agricoli. 

În acest sens, precizăm că oportunitatea implementării mecanismului 

taxării inverse cu TVA la livrarea produselor agricole reprezintă o prerogativă pe 

termen mediu, care necesită a fi însoțită de analize și concluzii pertinente. 

În contextul celor expuse supra, inițiativa legislativă nu se susține. 

Totodată, se menționează că susținerea sectorului agricol reprezintă o 

prioritate de bază pentru Guvern.  

Respectiv, Guvernul va identifica, va analiza și va propune măsuri 

suplimentare de susținere, în limita spațiului fiscal disponibil. 
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